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Sportdag cluster 3-4 en 5 t/m 8
Vanwege het slechte weer, worden beide sportdagen uitgesteld tot het volgend voorjaar. Zodra we een
nieuwe datum weten, zullen we die vermelden op de kalender op de website. Alle ouders die zich hadden
aangemeld om te helpen, dank hiervoor. We hopen in het voorjaar weer op u te mogen rekenen.
Oproep coördinator was, herhaalde oproep!
Voor het maken van een planning van de was-ouders op beide locaties zijn we op zoek naar een
coördinator. Aanmelden kan op: info@torenuil.nl.
Algemene jaarvergadering
Donderdag 17 oktober is de Algemene Jaarvergadering. U bent welkom om 20.00 uur in de speelzaal op de
Hoofdvestiging. In de bijlagen vindt u de stukken voor de vergadering.
Ouderbijdrage
Als u dat nog niet heeft gedaan, wilt u dan z.s.m. de ouderbijdrage (25 euro per kind) overmaken op ING
2255460 t.n.v. Oudercommissie de Torenuil o.v.v. naam en groep van uw kind.
Vertrouwenspersoon
Een leerling of een ouder kan een probleem hebben met iets wat de school betreft of ergens een klacht over
hebben. In eerste instantie zal dat besproken worden met de leerkracht of de directeur. Maar sommige klachten
liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld die over pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, of over
racisme.
Voor een leerling of ouder is het moeilijk om daarover te praten, maar voor een leerkracht of schoolleider is dat
meestal ook het geval. Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige klachten omgaat. Elke
school heeft daarom een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen voor de Torenuil zijn: Bea Standaar. e-mail:
b.standaar@detorenuil.nl en Meike Endert. e-mail: m.endert@detorenuil.nl.
U kunt zelf een keuze maken uit deze twee personen. Deze informatie vindt u ook op de website.

1e festival: donderdag 17 oktober
08.45 – 09.30 uur
4a, 4c, 6a, 8b, 1-2a
10.00 – 10.45 uur
1-2b, 3a, 4b,5a, 7c
11.00 – 11.45 uur
1-2d,1-2e, 5b,7a, 8a
13.15 – 14.00 uur
1-2c, 3b, 6b, 7b
We wensen iedereen een fijne Herfstvakantie.
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Oud papier inzameling
Versieravond Sint
1e rapport mee
rapportgesprekken
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Voor de kalender op de website: http://www.torenuil.nl/kalender.html

